Výročná správa o činnosti
Rady školy Základnej škole s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník
za rok 2018
A. Zloženie Rady školy Základnej škole s materskou školou, Osloboditeľov 9, Červeník (ďalej
len Rada školy) v roku 2018:
Zástupcovia za rodičov žiakov:
Mgr. Ľubica Knoblochová
Mgr. Gregor Benček
Ing. Anna Kováčiková
Ing. Alena Adamkovičová
Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Erika Kúdelová
Mgr. Dušana Vančová
Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:
Antónia Gažová
Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
Michal Mihálik
Denisa Adamkovičová
Mgr. Mária Ondrušková
Mgr. Andrea Kúdelová

B. V roku 2018 Rada školy zasadala štyrikrát v súlade so schváleným plánom práce Rady školy:
1) Prvé riadne zasadnutie Rady školy konanej dňa 20.3.2018
Účasť: prítomných 10 členov
Program: Predsedkyňa Rady školy Ing. Alena Adamkovičová oboznámila prítomných s programom,
ktorý bol schválený. Členom RŠ boli poskytnuté tlačené verzie dokumentov - Správa o hospodárení za
kalendárny rok 2017 a Rozpočet pre rok 2018, ktoré riaditeľka ZŠ s MŠ PaedDr. Jarmila Gáborová slovne
doplnila. Oba dokumenty boli vzaté na vedomie hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal sa 0). Ďalej riaditeľka
školy poskytla informácie:
- k zápisu do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 - predpokladaný počet detí 21, z toho jedno dieťa
odložený nástup, termín zápisu 17. apríl 2018, zápis do MŠ sa pripravuje na 3. máj 2018,
- k obsahu Veľkého školského poriadku, ktorý RŠ vzala na vedomie hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal
sa 0),
- informovala o aktuálnych aktivitách na podporu a realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu "Tajomná noc v škole" dňa 26. 3. 2018 spojená s besedou so spisovateľom Braňom Jóbusom a tvorivými
dielňami, spustenie prevádzky automatu na mliečne výrobky, o pripravovaných projektoch
orientovaných na zabezpečenie kultúrno- vzdelávacích aktivít pre žiakov školy cez VÚC Trnava a
projektov cez schému ERAZMUS k nadviazaniu cezhraničnej spolupráce aj na úrovni pedagogického
zboru v oblasti podpory a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu a o schválenom projekte na
nasledujúce 3 školské roky v sume 114 tis. EUR na asistentov pre žiakov odkázaných na pomoc,
- o riešení možností využitia disponibilných hodín pre nový šk. rok v 7. ročníku na posilnenie cudzieho
jazyka alebo relevantných predmetov.
Predsedkyňou RŠ bola predložená na schválenie Výročná správa RŠ za rok 2017, ktorá bola schválená
hlasovaním (za 10, proti 0, zdržal sa 0).

2) Druhé riadne zasadnutie Rady školy konanej dňa 4.7.2018
Účasť: prítomných 8 členov
Program: Predsedkyňa Rady školy Ing. Alena Adamkovičová otvorila zasadnutie a oboznámila
prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený. Ďalej sumárne zhodnotila činnosť Rady
školy v šk. roku 2017/2018 v rozsahu uskutočnených zasadnutí v súlade so schváleným plánom práce
RŠ a programoch jednotlivých zasadnutí s prijatými závermi a uzneseniami. Riaditeľka školy poskytla
informácie o pedagogicko-organizačnom a výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku
2017/2018 a plán pre školský rok 2018/2019 v nasledovnom rozsahu:
- riešenie personálneho zabezpečenia špeciálnych hodín pre integrované deti formou terapeutickokorekčných cvičení pre šk. rok 2018/2019,
- personálne obsadenie a úväzky pre šk. rok 2018/2019,
- využívanie priestorov na mimoškolskú činnosť (ZUŠ) v šk. roku 2018/2019,
- plánovaná výmena stoličiek a stolov vo väzbe na inventarizáciu a kvalitu,
- prebiehajúca inventarizácia majetku a výmena strechy,
- riešenie označenia sídla školy,
- prebiehajúce práce na dobudovaní jedálne vo väzbe na prípravu a spracovanie prevádzkového
poriadku,
- podrobné informácie o pedagogicko-organizačnom a výchovno-vzdelávacom procese
v školskom roku 2017/2018 budú predložené na najbližšie zasadnutie RŠ formou Správy
o výchovno – vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2017/2018.
Predsedkyňa SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou, Mgr. Ľubica Knoblochová, informovala
o zozname aktivít realizovaných v šk. roku 2017/2018 spolu s rozsahom financovania podporených
z účtu RZ. Detailné informácie k uvedenému budú prezentované na riadnom stretnutí SRRZ – RZ pri
Základnej škole s materskou školou začiatkom nového školského roku v priebehu septembra 2018.
V závere prebehla diskusia k téme volieb členov RŠ vo väzbe na podmienky členstva jednotlivých
zástupcov v Rade a požiadavky stanovené v štatúte RŠ a súvisiacich právnych predpisoch.
3) Tretie riadne zasadnutie Rady školy konanej dňa 27.09.2018
Účasť: prítomných 10 členov
Program: Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy a predstavila navrhnutý
plán práce a zasadaní Rady školy na rok 2018/2019, ktorý bol jednohlasne prijatý všetkými
zúčastnenými členmi. Na prerokovanie Rade školy boli predložené nasledovné dokumenty:
- Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2017/2018
- Plán práce MŠ pre školský rok 2018/2019
- Plán práce ZŠ pre školský rok 2018/2019
- Plán kontinuálneho vzdelávania 2018/2019
- Školský poriadok MŠ pre školský rok 2018/2019
- Školský poriadok ZŠ pre školský rok 2018/2019
- Prevádzkový poriadok MŠ
- Inovovaný školský vzdelávací program VEREŚVÁRIK-ZŠ
- Školský vzdelávací program VEREŠVÁR -ZŠ
- Školský vzdelávací program VEREŚVÁRIK - MŠ
Podrobné informácie k predloženým dokumentom poskytla p. riaditeľka školy, ako aj zodpovedanie
doplňujúcich dotazov zo strany členov Rady školy.
V rámci bodu „Rôzne“ bola diskutovaná téma nepredložených prevádzkových poriadkov ZŠ a školskej
jedálne. K prevádzkovému poriadku ZŠ p. riaditeľka poskytla informácie s návrhom na jeho predloženie
na nasledujúce zasadnutie Rady školy. Ohľadom prevádzkového poriadku školskej jedálne sa diskusia
viedla v súvislosti s novou prístavbou priestorov jedálne a kuchyne, kde je nutné dotiahnuť drobné

nedostatky týkajúce sa efektívneho využívania týchto priestorov a ich zariadenia ako aj administratívu
vo väzbe na ich právoplatné užívanie.
4) Štvrté riadne zasadnutie Rady školy konanej dňa 17.12.2018
Účasť: prítomných 9 členov
Program: Zasadnutie otvorila a prítomných privítala predsedkyňa Rady školy. Prebehla kontrola
uznesení z posledného zasadnutia - prevádzkový poriadok ZŠ dostupný v budove ZŠ, prijaté
preventívne opatrenia vo väzbe na činnosť zamestnancov jedálne a nutnosť riešiť prenos elektrickej
energie novým transformátorom, súlad v prevádzkovaní priestorov s platnými právnymi predpismi a
prevádzkové poriadky dostupné v relevantných priestorov MŠ.
Riaditeľka školy informovala o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2018/2019, o príprave návrhu rozpočtu ZŚ s MŠ na rok 2019
, ktorý bol obecným zastupiteľstvom obce schválený na jeho poslednom zasadnutí a bude sa
aktualizovať vo väzbe na pridelené prostriedky z kapitoly ministerstva školstva prostredníctvom
okresného úradu v sídle kraja. Na záver bola diskusia k téme bezplatných obedov pre predškolákov
od 1.1.2019.

C. Rada školy prijala v roku 2018 nasledovné uznesenia:
Uznesenie zo zasadnutia 20.3.2018:
 členovia RŠ berú na vedomie Správu o hospodárení za kalendárny rok 2017, Rozpočet pre rok 2018
a Veľký školský poriadok ZŠ s MŠ Červeník.
 členovia RŠ schválili Výročná správa Rady školy za rok 2017.
Uznesenie zo zasadnutia 4.7.2018:
 Členovia RŠ berú na vedomie informáciu o:
- zhodnotení činnosti Rady školy v šk. roku 2017/2018,
- pedagogicko-organizačnom a výchovno-vzdelávacom procese v šk. roku 2017/2018
a identifikovaných aktivitách plánovaných pre šk. rok 2018/2019,
- zhodnotení činnosti SRRZ – RZ pri Základnej škole s materskou školou v šk. roku 2017/2018.
Uznesenia zo zasadnutia 27.9.2018:
Uznesenie 1/2018:
Členovia Rady školy prerokovali a schválili vyššie uvedenú dokumentáciu Základnej školy s materskou
školou, Osloboditeľov 9, Červeník a súhlasia s jej následným predložením zriaďovateľovi školy.
Uznesenie 2/2018:
Rada školy súhlasí s návrhom riaditeľky školy ohľadom dopracovania prevádzkového poriadku ZŠ
a jeho predloženie RŠ na jej nasledujúcom zasadnutí.
Uznesenie 3/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zabezpečiť bezpečné pripojenie priestorov školskej kuchyne a
jedálne k zdroju elektrickej energie s ohľadom na bezpečnosť a efektivitu práce ako aj bezpečnosť pre
užívateľov týchto priestorov vo väzbe aj na avizované informácie bezplatného poskytovania obedov
žiakom základných škôl s predpokladaným navýšenia stravníkov k 1.1.2019, v čo najkratšom možnom
termíne.

Uznesenie 4/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zabezpečiť právoplatné užívanie a prevádzkovanie novej prístavby
MŠ - priestorov školskej jedálne a kuchyne s cieľom prípravy prevádzkového poriadku kompetentnými
pracovníkmi a následné predloženie Rade školy.
Uznesenie zo zasadnutia 17.12.2018:
Uznesenie 5/2018:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi zvážiť vhodné nadstavenie finančného zabezpečenia bezplatných
obedov u predškolákov od 1.1.2019 a predpokladané bezplatné obedy pre žiakov ZŠ s MŠ od 1.9.2019.

Spracovateľ: Ing. Alena Adamkovičová
Dňa: 13. marca 2019

....................................
predseda RŠ

